
UCHWAŁA Nr 43 / 52 /2020 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 16 lipca 2020 r. 

 

 

 

w sprawie odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn. ,, Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Wydrznie z przeznaczeniem na utworzenie dwóch placówek 14 - 

osobowych‘’ 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1,  20 ust. 3  i  89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) 
 

 

 

                Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Po rozpatrzeniu propozycji komisji przetargowej powołanej do  przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia  publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ,,Przebudowa wraz 

ze zmianą sposobu użytkowania budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wydrznie  

z przeznaczeniem na utworzenie dwóch placówek 14 osobowych‘’,  odrzuca się ofertę złożoną przez 

wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne  Budownictwa TOM Nabożny Tomasz, Otłowiec 27, 

 82 – 520 Gardeja, gdyż jej treść  nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Zarząd Powiatu: 

 

      

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Członek Zarządu 

/-/ Marcin Dziadzio 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    UZASADNIENIE 

 

Wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne  Budownictwa TOM Nabożny Tomasz, 

Otłowiec 27, 82 – 520 Gardeja w załączonym do oferty formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do siwz. 

nie wskazał wymaganego okresu gwarancji.  Jednocześnie okres gwarancji stanowił jeden  

z kryteriów oceny ofert z wagą procentową 25. Z uwagi na powyższe, oświadczenie Wykonawcy  

w zakresie elementów objętych jednym z kryteriów oceny ofert ma istotne znaczenie, ponieważ ma 

bezpośredni wpływ na wybór oferty najkorzystniejszej. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia zamawiający wymagał podania okresu gwarancji w formularzu ofertowym. Okres gwarancji 

powinien być jasno wskazany przez Wykonawcę, uzewnętrzniając w ten sposób jego wolę zaoferowania 

gwarancji o wybranej przez niego długości. Zobowiązania  Wykonawcy w tym przedmiocie nie można 

wywieść ani z treści formularza oferty ani z pozostałej części oferty.  

W przedstawionym stanie faktycznym oraz prawnym brak podania tej informacji skutkuje 

koniecznością odrzucenia oferty, jako nieodpowiadającą treści siwz.  

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 

 


